SAMMENSÆT EN BÆREDYGTIG KONFERENCE
TRANSPORT
Læg op til at dine deltagere tager cyklen
og hav gode cykelparkeringsforhold .
Vejled omkring of fentlig transpor t til kon ferencen – hvordan kan du komme der til
med tog og bus .
Arranger ev t. samk ørsel.
Stream konferencen , så folk kan følge med
f ra kontoret.
Stream jeres internationale oplægsholdere,
så de slipper for at fly ve til Danmark .

FO R PLE J N I N G
Reducer eller undgå helt k ød .
Undgå madspild: Anvend små tallerkener
Lav doggybags , så deltagerne kan tage
resterne f ra konferencen med hjem . De
skal selv følgeligt være i miljø venligt
materiale.
B rug så vidt muligt økologiske råvarer i
jeres forplejning.
Undgå flaskevand: B rug kander og glas
eller bed deltagerne om at tage en vand flaske med , som kan f yldes op med koldt
vand .
Tilbyd vegetabilske produk ter f rem for
animalske – f.eks . havremælk f rem for kon ventionel mælk . Eller som minimum begge
dele.

S E RVICE
Undgå engangsser vice i plastik , bioned br ydeligt plastik , bambus og pap. B eny t i
stedet flergangsser vice i porcelæn , glas ,
metal og hård plast, der kan vaskes op
igen og igen . Det gælder både bestik ,
tallerkener, fade, kopper og vandglas .
B eny t ser viet ter i genbrugspapir.

AFFALDSSORTE RI N G
Sørg for af faldssor tering til jeres konfe rencegæster : som minimum til det af fald ,
de udleverede produk ter genererer : bio,
rest mv.

PRI NT
Reducer mængden af :
Navneskilte – eller sørg for, at deltagerne
leverer navneskiltene tilbage, så de kan
bruges igen ved næste konference
Dagsordener
Kuglepenne
Blokke
Plastikark
Hæng f x programmet op på væggen eller vis
den via powerpoint, og send deltagerlisten
som email i stedet for at udlevere den .
Hvis du ikke kan undvære at printe, så brug
FSC- cer tificeret papir eller genbrugspapir.

